Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Střední
Haná za rok 2010
Základní údaje:
vazek obcí mikroregionu
třední Haná
Masarykovo nám. 20. Kojetín, PSČ 752 OJ
Zastoupený: Ing. Jiřím Šírkem - předsedou
IČO:69604771
Bankovní spojení: Č a.s, Č. Ú. 1884010339/0800
Telefon:581277401.
fax:58 J 702013, e-mail: oln':.mcro\

ie

Podle § 17 zákona Č. 250/2000
b.. o rozpočto 'ch pravidlech územních rozpočtu schvaluje
závěrečný účet svazku obcí valná hromada. Vyúčto ání za rok 2010 v souladu s citovaným
ustanovením obsahuje údaj o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
plném členění podle
rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně t orby a použití fondů.
hospodaření příspěvko ých organizací zřízených Ú C. Součástí závěrečného účtu je dále
vyúčtování finančních
ztahů ke tátnímu rozpočtu. k rozpočtu krajů. obcí, státním fondum a
jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Finanční hospodařeni svazku obcí mikroregionu Střední Haná se v roce 20 10 řídilo Pravidly
rozpočtového provizoria, které stanovila valná hromada na svém zasedání dne 15.12.2009 a
rozpočtem, který byl sch álen valnou hromadou dne 30.3.2010. Rozpočet byl schválen jako
vyrovnaný
e výši příjmů 471000,- Kč, výdajů 471000.- Kč.
Během roku b la sch ál na 2 rozpočto á opatření. která reago ala na změnu rozpočtu
v obla ti dotačních titulů. př unů rozpočtových prostředků a použití nových příjmů
k zajištění nových výdajů .

.,1.Údaje o plnění příjmů a výdajů
Příjmy

I

Třída 1- Daňové příjmy
Třída 2- Nedaňové příjmy
Třída 3- Kapitálové příjmy
Třída 4- Přijaté dotace

Příjmy celkem

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

Výdaje celkem
- třída 8

Výsledek v Kč I

1000.-

755.57

470000.-

452360,-

471000,-

453115,57

Rozpočet po změnách I
v Kč

Výdaje

Financování

Rozpočet po změnách
v Kč

Výsledek v Kč
467949.40

481700.-

481700,- I
-10700,-

Stav základního běžného účtu č.1884010339/0800
vedeného u ČS a.s. k 31.12.2010

467949,40
-18333,83

4476,03

Kč

I

ROZPOCTOVE PRlJMY

Kč

Pot.
Nein. Přijaté transfery od obcí
Nein. Přijaté transfery od krajů

4121
4122

452360,--

Par.3639
Přijaté pojistné náhrady
Ostatní nedaňové příjmy

2322
2329

Par. 6310
Příjmy z úroků

2141

755.57

453115,57

PRlJMY CELKEM
ROZPOCTOVÉ VYDAJE
Pol.

Par. 3639
Ostatní osobní výdaje
Výdaje na knihy a tisk
Nákup materiálu
Urokv vlastní
Služby pošt
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Výdaje na opravy a údržbu
Cestovné
Výdaje na pohoštění
Věcné dary
Nein. transfery občanským sdružením
Nein. půjčky obecně prospěšným společnostem

5021
5136
5139
5141
5161
5163
5167
5169
5171
5173
5175
5194
5222
5621

10000,-3300 ,-96579,--

29990.-282849.-19697.40.-8200,13673,-2467,--

Par. 6310
Služby peněžních ústavů

VÝDAJE CELKEM

5163

1194.50

467949,40

FINANCOV ANI-uhrazené splátky krát.
přijatých půjček
Změna stavu krát. Prostředků na účtech
Financování celkem

8114
8115

-14833,83
-14833,83

2. Další finanční operace
Svazek obcí rnikroregionu Střední Haná v roce 20 IO nepřijal ú ěr ani neposkytl půjčku
dalsím osobám.

3.Účelové fondy
Svazek obcí mikroregionu Středni Haná nemá zřízen žádný fond.

4. Hospodaření příspěvkové organizace
Svazek obcí mikroregionu Stření Haná nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace - příspěvky od obcí mikroregionu
poskytnuto
.čerpáno

452360.- Kč
452360.- Kč

6.Poskytnuté dotace a příspěvky ostatním subjektům
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná neposkytl v roce 2010 ostatním subjektům příspěvek
nebo dotaci.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb..
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci dne
13.5.2011 Krajským úřadem Olomouckého kraje. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny
méně závažné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumáni
hospodaření Svazku obcí mikroregionu trední Haná za rok 2010 je přílohou k závěrečnému
účtu.

8. Závěr
Přílohy č. 2,3.4 a 5 jsou k nahlédnutí na Ob cním úřadě Měro icích nad Hanou. Připomínky
k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit bud písemn po dobu z řejnění na úřední d ce
nebo ústně na zasedání alné hromady.

Byla provedena následná řídicí kontrola

Předseda - příkazce operace
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Přílohy: O

2

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2010,
IČ 69604771

Přezkoumání se uskutečnilo dne 13. 5. 2011 na základě žádosti a v souladu se
zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).
Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Měrovice nad Hanou
Přezkoumané období: 1. 1.2010 - 31. 12. 2010
Přezkoumání hospodaření vykonali:
-

kontrolor pověřený
kontrolor:

řízením přezkoumání:
Ing. Marie Buďová
Ing. Lenka Majerová

-Povéření k přezkoumání
hospodaření
ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

Zástupci svazku obcí:

Ing. Jiří Šírek - předseda
Zdenek Vrána - člen rady
Renata Hromadová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání
konečného dílčího přezkoumání.
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření
Střední Haná za rok 2010

•

dobrovolného

hospodaření

obsahuje

i výsledky

svazku obcí Svazek obcí mikroregionu

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo b)
zákona):
-

Účetní celek chybně účtovalo

krátkodobých

pohledávkách.

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle
předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se
vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané

písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
Střední Haná za rok 2010 byly přezkoumány následující písemnosti:
Bankovní výpis: měsíční k běžnému účtu u ČS, a. S. č. A.1 - A.7 za období 1 7/2010 (základní běžný účet) vi: účtovacích dokladů a přijatých faktur
uhrazených v tomto období
.
Bankovní výpis: ČS, a.
a přijatých faktur

S.

za období 8 - 12/2010 včetně účtovacích dokladů

Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz č. 1 předsedy Svazku obcí
Mikroregionu Střední Haná k provedení inventarizace majetku a závazků
Mikroregionu Střední Haná k 31. 12. 2010 ze dne 14. 12. 2010, Inventarizační
zápis o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku a závazků
Mikroregionu Střední Haná ze dne 21. 1.2011
Kniha došlých faktur: vedena ručně
Návrh rozpočtu: na rok 2010 zveřejněn na úředních deskách členských obcí po
dobu 15 dnů před jeho projednáním, ve stejném termínu vyvěšen v elektronické
podobě způsobem umožňující dálkový přístup
Pokladní doklad:

Č.

15 - 23 za 9 - 12/2010

Pokladní doklad: Č. 1 - 14 za období 1 - 8/2010
Pokladní kniha (deník): vedena ručně
Pravidla rozpočtového provizoria: svazku obcí na období do schválení rozpočtu
roku 2010 schváleny na valné hromadě svazku obcí dne 15.12.2009
Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2010
Rozpočtová opatření: č. 2 k 31.12.2010

schválené předsedou svazku

Rozpočtová opatření: č. 1/2010 schválené valnou hromadou dne 26.8.2010
Rozpočtový výhled: sestavený na období 2009 - 2011
Rozvaha: sestavená k 31.12.2010
Rozvaha: sestavená k 31. 8.2010
Schválený rozpočet: dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
Střední Haná na rok 2010 schválila valná hromada svazku obcí dne 30.3.2010
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Střední Haná ze dne
21. 12. 2001 včetně schváleného dodatku
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Účetní deník: za období 1 - 8/2010
Účetní doklad:

Č.

610001 - 610006 za období 1 - 8/2010

Účetní doklad: Č. 110001 - 110039 za období 1 - 7/2010
Účtový rozvrh: na rok 2010 zpracovaný

na PC, průběžně aktualizován

Výkaz pro hodnocení

plnění rozpočtu: sestavený

k 31.12.2010

Výkaz pro hodnocení

plnění rozpočtu: sestavený

k 31.8.2010

Výkaz zisku a ztráty: sestavený

k 31. 12. 2010

Výkaz zisku a ztráty: sestavený

k 31. 8. 2010

Zápis o provedené
31.12.2010

kontrole

hospodaření

Zápis z kontroly plnění usnesení
3.6.2010,26.8.2010,15.12.2010

valné

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných
15.12.2009,30.3.2010,3.6.2010,23.6.2010
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných

svazku:
hromady:

svazků

za období
konané

dne 30. 3. 2010,

obcí: valná

hromada

finanční operace týkající se peněžních

neuzavřel smlouvu o sdružení
sdružených prostředků,

ze dne

svazků obcí: ze dne 15. 12.2010
mikroregionu Střední
dne 23. 6. 2010 bez
po dobu 15 dnů před
elektronické
podobě

období, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného
svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Střední Haná:

neuskutečnil

-

a 26.8.2010

Závěrečný účet: dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí
Haná za rok 2009 schválila valná hromada svazku obcí
výhrad, zveřejněn na úředních deskách členských obcí
jeho projednáním,
ve stejném
termínu
vyvěšen
v
způsobem umožňující dálkový přístup
V kontrolovaném
'obcí, dobrovolný

1. 1. 2010

a neuskutečnila

neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí

svazku

fondů,
finanční

operace

týkající

se

úvěru, půjčky,

nehospodařil
s prostředky
poskytnutými
z Národního
fondu
a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neuzavřel kupní, směnnou, nájemní
týkající se nemovitého majetku,
nehospodařil

s majetkem

a darovací

smlouvu,

smlouvu

o výpůjčce

státu,

neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení
k závazku,
nezastavil

movitý a nemovitý majetek,

nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil
uskutečnil pouze
č. 137/2006 Sb.),

veřejné

nezřídil věcná břemena

zakázky

malého

rozsahu

k majetku územního celku.
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majetkové

(§ 12 odst.

vklady,
3 zákona

B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
Střední Haná za rok 2010
8.1

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo b)
zákona) v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona:

1. Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo hl účetnictví vedené územním
celkem
1.1.

Kontrolou Rozvahy sestavené k 31. 12. 2010 bylo zjištěno, že na položce
A. II. 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé byla chybně
zaúčtována dlouhodobá půjčka poskytnutá dne 5. 8. 2009 obecně
prospěšné společnosti Střední Haná výši 650 000 Kč na pokrytí
administrativních
nákladů
po dobu. trvání projektu
"Realizace
strategického plánu LEADER v oblasti MAS Střední Haná. V části III.
smlouvy o půjčce se Střední Haná, o. p. s. zavazuje vrátit částku ve výši
650 000 Kč ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců ode dne ukončení projektu,
nejpozději do 30. 6. 2014.
Porušeno ustanovení § 19 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, kde se stanoví, že položka "A.IV.1.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé" obsahuje
poskytnuté návratné finanční výpomoci s dobou splatnosti delší než
jeden rok.
Doloženo: kopie Smlouvy o půjčce ze dne 5.8.2009,
kopie Rozvahy sestavené k 31. 12. 2010

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
Střední
Haná
za rok 2009
nebyly
zjištěny
chyby
a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumání
mikroregionu
Střední

hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Haná
nebyly
zjištěny
chyby
a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písmo a).
zákona),.;.
Na případná rizika neupozorňujeme.
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E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního
celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku k 31.12.2010 (§ 10 odst. 4 písma b) zákona),
a)

podíl pohledávek

b)

podíl závazků

c)

podíl zastaveného

Měrovice

143,45 %

na rozpočtu územního celku

na rozpočtu územního

celku

0%

majetku na celkovém majetku územního celku

0%

nad Hanou, 13. 5. 2011

Za Krajský úřad Olomouckého

kraje

Ing. Marie Buďová
kontrolor pověřený řizenlm

přezkoumáni

podpis kontrolora pověřeného řizením přezkoumanf
I

(h~1~

Ing. Lenka Majerová
0.00.00.00.00.00'0

kontrolor

••

podpis kontrolora

0.00.00.00.00.00.00.0

•••••

/

Poučení
Dobrovolný svazek obcí je povinen dle § 13 odst. 1 písmo b) zákona do 15 dnů po
projednání
zprávy spolu se závěrečným
účtem vorgánech
svazku obcí podat
.. písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve
zprávě včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření (§ 13 odst. 2 zákona).
Ve stanovené lhůtě je svazek obcí povinen dle
zprávu o plnění přijatých opatření.
Obě výše uvedené
Olomouckého
kraje,
řízením přezkoumání.

písemnosti
zašle
oddělení kontroly,

§ 13 odst. 2 zákona zaslat písemnou

svazek obcí na adresu Krajského úřadu
s uvedením jména kontrolora pověřeného

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí
Svazek obcí mikroregionu
Střední Haná obdrželi a s jeho obsahem byli seznámeni
předseda a člen rady svazku obcí dne 13. 5. 2011

('
Zdenek Vrána

I,íé'it í"l../t ,
0'0

o-o

podpis

Ing. Jiří Šírek
podpis

Svazek obef mlkroreglcnu
~TŘ[DN. HANÁ
Masarykovo

~'J-

nám. 20

752 01 KoJetrn
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0.0

0.0
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0.0

0.0

0.0

•••••

